ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
2014-2020

 Основна цел на процедурата: нарастване на дела на
предприятията, които разработват и разпространяват продуктови
и производствени иновации, както и повишаване на
иновационния капацитет на предприятията.

 Общ бюджет на процедурата – 68 454 050 лв. (35 млн.евро)
 Разпределение на наличния бюджет
категорията на предприятието-кандидат:

Средства

в

зависимост

от

Микро и малки
предприятия

Средни
предприятия

Големи
предприятия

39 116 600 лева
20 000 000 евро

13 690 810 лева
7 000 000 евро

15 646 640 лева
8 000 000 евро
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 Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна
финансова помощ:

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

100 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева
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 Максимален интензитет на помощта по Елемент А:
Интензитет
Вид изследвания
Микро и малки
предприятия

Средни
предприятия

Големи
предприятия

Индустриални научни изследвания

80%

75%

65%

Експериментално развитие

60%

50%

40%

Посочените в таблицата максимални стойности се прилагат в случаите на
проекти, които включват ефективно сътрудничество с научна
организация.

 Максимален интензитет на помощта по Елемент Б: 70% за
всички категории предприятия.
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 Помощ за проекти за научноизследователска и развойна
дейност съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014), приложим
по Елемент А.
 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към
помощта „de minimis“, приложим по Елемент Б.
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 Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на
законодателството
на
държава-членка
на
Европейското
икономическо пространство.
 Кандидати, които имат минимум три приключени финансови
години (2014, 2015 и 2016 г.)
 Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти
и могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не
попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС)
№ 651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013, Регламент (ЕС) №
1301/2013 и ЗУСЕСИФ.
 Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и
да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са
недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със средства на ЕС
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 Допустими по процедурата са партньори, които са:
а) Акредитирани български висши училища , или
б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона
за висшето образование или действащите към факултетите
обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето
образование) , или
в) Институти или академични специализирани звена на Българската
академия на науките , или
г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по
смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията , или
д) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към
„София Тех Парк“ АД.
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 Партньори, които отговарят на определението за „предприятие“,
посочено в § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за
малките и средните предприятия .
 Партньори могат да участват в процедурата за подбор на проекти и
да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат
в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013, Регламент (ЕС) №
1301/2013 и ЗУСЕСИФ;
 Партньори могат да участват в процедурата за подбор на проекти и
да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са
недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други
планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
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 Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт
(стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените подолу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:
− ИКТ и информатика;
− Мехатроника и чисти технологии;
− Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

− Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация:
За целите на процедурата, базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo
3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005), за разработване на иновация следва да се
приема:

„Разработване на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или
производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в
търговската практика, организацията на работните места или външните връзки“.
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 С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите,
заложени в оперативната програма, по процедурата ще бъдат
финансирани единствено проекти, за разработване на продуктова
и/или производствена иновация;
 Изпълнението на проекта следва да води до разработване на
иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на
технологична готовност (TRL scale):





TRL
TRL
TRL
TRL

6
7
8
9

-

Технология, демонстрирана в релевантна среда;
Прототип, демонстриран в операционна среда;
Завършена и сертифицирана система;
Изпробвана система в операционна среда.

 Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики,
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета.
10

Елемент А

• Извършване на тествания, изпитвания, измервания,
необходими за разработването на продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация.
• Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии,
свързани с разработването на продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация.
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Елемент Б
• Придобиване на ДМА, необходими за разработването на
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
• Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на
софтуер и придобиване на лицензи за срока на изпълнение на
проекта), представляващ ДНА, необходим за разработването на
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
• Защита на индустриална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това
експертна помощ.
• Визуализация на проекта.

12

Елемент А
• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка
на работодателя) на персонал - изследователи, технически персонал и друг
квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на
продуктова или производствена иновация – до 50% от общо допустимите
разходи по проекта.
• Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на
изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова или
производствена иновация:
– разходи за наем на оборудване и инструменти (ако кандидатът не разполага с
необходимото от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполага не
притежава необходимите параметри) – до 50% от стойността на съответния актив;
– разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се
използват, и за периода, през който се използват за проекта.
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Елемент А
• Разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на
кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се
използват за проекта.
• Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова или
производствена иновация:
– разходи за възлагане на научни изследвания;
– разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на
принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи
по проекта;
– разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за

разработването на продуктова или производствена иновация.

• Разходи за материали

и консумативи, необходими за разработването на

продуктова или производствена иновация.
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Елемент Б
• Разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация

– до

100 000 лв.
• Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за
разработване на софтуер и разходи за придобиване на лицензи за
срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен
нематериален

актив

(ДНА),

необходим

за

разработването

на

продуктова или производствена иновация – до 100 000 лв.
• Разходи за защита на индустриална собственост на национално и
международно равнище и ползване на необходимата за това
експертна помощ – до 20 000 лв.
• Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
15

 Продължителност на проектите: 24 месеца, считано от датата на влизане
в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
 Краен срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните
за обществено обсъждане документи:

17:30 ч. на 04.05.2017 г.
 Електронна поща за изпращане на предложения и коментари:
public.consultation@mi.government.bg
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ВЪЗМОЖНОСТИ

